
  نعم  الشيخ :

  حياكم اهللا ، ال أريد أن أطيل عليك  السائل :

  تفضل   الشيخ :

عندي يف احلقيقة جمموعة اسئلة أرجو من اهللا أن تكون قصرية ، عندنا هناك يف كندا شركات ضخمة  السائل :

لذبح الدجاج وحلوم األبقار واألغنام ، فأرادوا أن يأخذوا تصريح من املسلمني يف ترونتو بأن يسمحوا ، أو يوقع 

  املسلمني على هذا التصريح بأن يسمحوا هلم أن يسوقوا حتت اسم حلم اسالمي أو مذبوح على   

  مذبوح على الطريقة اإلسالمية ، يعىن موضة العصر احلاضر  الشيخ :

  اه ، موضة العصر احلاضر ، حنن حقيقة كان لنا شروط كثرية عليهم ، لكن ما استطاعوا أن ل :السائ

  يتجاوبون الشيخ :

يأتوا ا كلها ، من الشروط اليت ما استطاعوا أن يطبقوها الشرط : ام البد أن ميرروا تيار كهربائي يف  السائل :

تدوخ ، فيساعد على الذبح األوتوماتيكي أو اآليل جدول ماء صغري حىت يسعى يف الدجاجة من رأسها كي 

للدجاجة ، هم يذحبون الف الفني عشرة االف دجاجة يف آن واحد ، ممكن ذه الصعقة الدجاجة اىل قلبها 

  ضعيف ممكن متوت

  أي نعم الشيخ :

لذى تدور عليه ،  لكن هم من القانون اليت عندهم أنه إذا رأى املفتش الدجاجة ميتة يرفعها من اخلط ا السائل :

  فكيف املخرج هلذه املسألة ؟

على كل حال هنا من الناحية اإلسالمية شيئان : احدمها يتعلق بتحليل أكل الذبيحة ولو ذحبت ،  الشيخ :

واألخر يتعلق ليس باألكل وإمنا بالذابح ، قلت : السؤال هذا اجلواب عليه له جانبان ، جانب يتعلق حبل هذه 

األخر يتعلق بالذابح ، لو أن جزارا ما ، ذبح شاة ما ، بأي حاد كحجر أو خشب حىت سال  الذبيحة ، واجلانب

دمها ، فمن حيث أكلها حلت ، ألنه سال دمها ، لكن ما يتعلق باجلانب الثاين وهو اجلزار فقد ارتكب حمرما ، 

( ان اهللا كتب اإلحسان في  حيث أنه عذب هذا احليوان ، وجوايب هذا انطلق فيه من قوله عليه الصالة والسالم 
، هذا الذى ذبح  كل شيء ، فإذا ذبح أحدكم فليحد شفرته ، وليرح ذبيحته ، وإذا قتل فليحسن القتلة )

بوسيلة غري سكني ماضية حىت سال دم الدابة فقد حلت لكنه عذا فهو آمث ، واضح هذ التفريق البد ؟ كويس 

الرفق باحليوان هم كذابون ، ألن التعبري اللغوى أن احليوان يشمل ، هؤالء الغربيون يزعمون أم جاءوا مببدأ 

احليوان الناطق واحليوان األعجم الصامت ، بينما هم خصوا الرفق باحليوان باحليوان األعجم الصامت الذى ال 



ما خلق يتكلم ، مث أفرغوا كل غالظتهم على احليوان الناطق الذى هو اإلنسان والذى كرمه اهللا عز وجل على كل 

ولكن كل  - احليوان الصامت  -، وهذا يقال فيما لو ام فعال حققوا مبدأ الرفق باحليوان ولو ذا املعىن الضيق 

شيء خيتلف مع ماديتهم وجشعهم فليس هناك شيء امسه الرفق باحليوان فضال عن اإلنسان ، وكما ذكرت آنفا 

 ، يصعقون الدجاج وغري الدجاج كما بَلغنا ، فهذا أن ىف سبيل توفري الوقت وكسب املال بسبب هذا التوفري

تعذيب للحيوان وال تكون إراحة احليوان إال بذحبه على الطريقة الشرعية . ولذلك فاملسلم الذى يريد أن يفىت 

الناس أو أن يرخص لبعض الناس ، ال جيوز له فقط أن يراعى ناحية حالل أكله هذا احليوان وإال حرام ، بل 

حظ مع ذلك الرفق باحليوان ، ولذلك ال أرى أنه جيوز جلماعة من املسلمني هناك أن يعطوا تأشرية  جيب أن يال

أن هذا جائز ىف اإلسالم ، مث يوزعوا على الناس أو على العامل  -الضوء األخضر - أو كما يقولون اليوم 

ىت هذه الفتوى ألنه غض النظر عن اإلسالمى كما هو مغزو مبثل حلم البلغاري وغريه ، وتقع املشكلة بالذي قد أف

الناحية اليت تتعلق باجلزار وحسبه أن يفهم بأن هذا احليوان ذبح هذا إذا سلمنا بأنه فعال يذبح ويسيل دمه بعد 

ذلك الصعق ، وسلمنا أيضا بأن الفحص الطيب دقيق عندهم قلت أنه إذا سلمنا بأن الطبيب البيطري هناك فعال 

  ماتت من الصعقسيشمل ىف فحصه كل دجاجة 

  ما يستطيع السائل :

  وهذا مستبعد ،اي نعم إذن ال جيوز. الشيخ :

هذا يقودين إىل سؤال آخر يف احلقيقة ، وهو : نفس ذبائح أهل الكتاب اليت تنزل يف األسواق ، هم  السائل :

  عندهم ماذا يفعلون 

  يعىن أي أسواق ؟ هناك ؟ الشيخ :

  يف كندا  السائل :

  طيب  الشيخ :

  ماذا يفعلون ؟ ألن كثري من املسلمني ال يتورعون سائل :ال

  عن أكلها الشيخ :

عن أكلها يضربون الدابة رصاص يف رأسها حىت تدوخ ، فماذا يفعلون ؟ يضربون مثال عشرة مخسة  السائل :

، فالناس  عشر دابة مث يبدأون بذحبها شيئا فشيئا ، طبعا ممكن الدابة اخلامسة أو السادسة قطعا تكون قد ماتت

  (( َوطََعاُم الِذيَن ُأوتُوْا اْلِكَتاَب ))يستشهدون بقول اهللا عز وجل يف سورة املائدة 

  (( ِحل لُكْم )) الشيخ :



  فهل هذا ينطبق عليهم ؟ (( ِحل لُكْم )) السائل :

(( َوطََعاُم اي وذبائح ، ُم ))(( َوطََعاكال ، ألن املقصود من اآلية هو كما قال ترمجان القرآن ابن عباس   الشيخ :
اي ذبائحهم ، بدليل أن املعىن األخر الذى قد يتبادر إىل ذهن من ال علم  الِذيَن ُأوتُوْا اْلِكَتاَب ِحل لُكْم ))

مبعىن مطعومهم أي مأكوهلم ، هذا ال يقول به املسلم ، وأنا منذ شهر وزيادة   (( َوطََعاُم ))عنده بعلم التفسري 

السعودية ، وكنا واحلمد هللا ف أكثر ليايل األسبوع نقيم سهرات مع بعض الشباب ، فجاء سؤال من  كنت يف

  أحد احلاضرين مثل هذا متاما وأجبت مبا تسمع ، وكان هناك شيخ مصري

أي نعم ، فقال هذا املصري هناك : انه فيه بعض العلماء أباحوا ذبائح أهل الكتاب كيفما كانت ، فكان جواىب 

  ال يقول به مسلم . هذا 

  اتصال هاتفى 

  نعم الشيخ :

  السالم عليكم ورمحة اهللا السائل :

  غريه يا أستاذ . ...وعليكم السالم ورمحة اهللا  الشيخ :

يا أخي العزيز، بالنسبة لصالة السفر: أنا قادم من كندا قد اجلس قرابة أسبوع لقضاء حاجة ، تزيد  السائل :

  ل من اسبوع ناوى أمكث، هل أستطيع أن أقصر يف هذه الفرتة جزاك اهللا خريا؟قليال أو تنقص ، لكن  ما أق

  أنت اصل بلدك من أين ؟ الشيخ :

  أنا من فلسطني  السائل :

  من فلسطني آه ، وذهبت من فلسطني إىل كندا  الشيخ :

  مرورا من األردن  السائل :

  ليس لك هنا إقامة أو أهل أو كذا ؟ الشيخ :

  متزوج  يل أخوى السائل :

أخوك متزوج ، فأنت جئت كما قلت لقضاء بعض احلاجات ، األمر الذى يتعلق بك إن كنت نويت  الشيخ :

اإلقامة ، ومىت ينوى اإلنسان اإلقامة حني يكون خمططا لنفسه ، يف هذه احلالة يكون مقيما ، ويصلى صالة 

 " مل جيمع اإلقامة "وبعبارة عربية سلفية قدمية املقيم جبواب خمتصر . أما إن مل يكن كذلك أي مل ينوى اإلقامة ، 

، وذلك يكون بعبارة توضيحية إذا قال : أنا جيت لقضاء بعض احلاجات ، أريد يومني ثالثة ، وخلصوا اليومني 

نَساُن ثالثة ، ال ما زالت ما انتهيت اربعة مخسة ، فهذا مسافر وليس مقيما ، وحينئذ يأيت قوله تعاىل :  (( َبِل اْإلِ



  فأنت بقى تستطيع أن حتكم على نفسك هل أنت مقيم أم مسافر واضح ؟  َعَلى نـَْفِسِه َبِصيَرٌة ))

  واضح  السائل :

  غريه . الشيخ :

بالنسبة للصالة على كرسي الطائرة ، أحيانا يكون فيه بعض األماكن تتسع للمصلي أن يصلي واقفا ،  السائل :

مبا تكن قريبة من مكان قضاء احلاجة ، فهل األوىل الصالة يف هذا لكن يكثر مرور املضيفات واملضيفون ، ور 

املكان أم الصالة على كرسي الطائرة ؟ وهل يتحرى اإلنسان أن يسأل قائد الطائرة عن اجتاه القبلة ، أحيانا  ال 

  سألة ؟  يعرف اجتاه القبلة إمنا حيدد لك االجتاه مشال شرقي ، جنوب غريب اىل اخرة ، فما احلل يف هذه امل

أوال : ما لفرق بني الصالة على الكرسي وبني الصالة ىف ذلك املكان املتسع من حيث مرور املضيفات   الشيخ :

  كما يقولون ، هل تعىن مرورهم أمام املصلى وإال مرورهم جبانبه ؟  

اجتاه معني ، أما إذا كان احيانا يكون هذا املوقع ال يسمح مبرورهم إال أمام املصلى إذا كان اجتاه القبلة  السائل :

  اجتاه القبلة ىف اجتاه أخر فال ميرون أمام املصلى 

  العزيز بالنسبة .. ...هناك مسألة يا  السائل :

  ما خلصنا من األوىل أنت أخذت جواب األوىل ؟ ما أظن  الشيخ :

  معذرة ، ال ، من كثرة األسئلة  السائل :

لتفصيل يف اجلواب عن السؤال السابق ، املرور املمنوع عنه لعل أينعم لعله قبل ما ندخل بشيء من ا الشيخ :

  حدوده يف ذهنك قائم ؟ 

  ان شاء اهللا  السائل :

  آه ، فإذن املضيفات إذا مروا ميرون يف منطقة احلرم املمنوع أن مير املار بني يدى املصلى وإال ؟ الشيخ :

  نعم ، ألن يا أخي العزيز املكان صغري السائل :

  صغري الشيخ :

  تكاد تكون حائط املطبخ تبع املضيفات فقطعا سيكون املرور بني يديه . - لو اختذت سرتة  - فالسرتة  السائل :

  فحينئذ صل على الكرسي  الشيخ :

  بالنسبة الجتاه الكعبة ، هل جيتهد يف حتديدها بنفسه ؟ ألنه يصعب االجتهاد وأنت ىف السماء  السائل :

اآلن ، قضية القبلة سواء إن كنت تصلى على الكرسي ، أو كنت تصلى يف تلك هاتيك قضية ثانية  الشيخ :

قضية القبلة قضية ثانية ، هنا يرد شيء يسمى عند الفقهاء بالتحري ، وهذا التحري  -فلنسمها  -املنطقة احلرة 



حرى كل حبسب خيتلف من إنسان إىل اخر ، انسان مثقف مثال يعرف أوال اجلهات األربعة قلنا : إنه جيب أن يت

استطاعته ، فأنت تعرف مثال بالنسبة لبعض البالد إذا كان عنده شيء من الوعى والثقافة ، بالنسبة لبالدنا هنا 

يعرف أن القبلة يف اجلنوب ، لكن ليس كذلك لو كان يف اليمن وحىت هناك يسمعون القضية ، وليس كذلك إذا  

فرنسا أو بريطانيا اىل اخره ،  فالذي يكون راكبا يف الطائرة كان يف مصر أو يف جدة ، أو كان يف املغرب ، يف 

مشكلة حترى القبلة أدق ِمن َمن يعيش يف بلد ، يعرف أن هذا البلد غربه من هنا شرقه من هنا ،  أم الطائرة  كل 

يدة اليت ساعة شكل ، إذن هنا يف اعتقادي بالنسبة ألكثر الناس ال جمال لتحرى القبلة ، إال ذه البوصلة اجلد

وجدت ، وهذا خاص بالنسبة لبعض الناس املثقفني الواعني ، فإن تيسرت له هذه البوصلة وعرف استعماهلا ، 

فحينئذ يرتقب اجتاه الطائرة ، أي ال حيرم بالصالة إال حينما البوصلة تؤشر له بأن الطائرة توجهت إىل القبلة 

  . غريه فيحرم ، مث ال يضره بعد ذلك متيل  ميينا أو يسارا 

  جزاك اهللا خري . السائل :

بالنسبة يا أخي أذكر أىن قرأت يف كتاب خمتصر منهاج القاصدين لإلمام أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه  السائل :

عن أي شيء أحب إليه أن يتقرب الناس به اليه  - أمحد سأل اهللا   - " إين رأيت اهللا فسألهأنه رأى اهللا ، قال : 

  رمبا مرت عليك هذه الرواية ؟   ل : بفهم أم بغري فهم ؟ قال : بفهم أو بغري فهم "؟ فقال : بكالمي ، قا

  نعم  الشيخ :

فاحلقيقة ما استطعنا أن نفهم كيف قال أمحد رأيت اهللا ، فلو توضح لنا قول أمحد هذا ، ان صح عن  السائل :

  أمحد .

وى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها صححت سؤالك أخريا ، أخي أنت تعلم أن األحاديث اليت تر  الشيخ :

ما صح وفيها ما مل يصح ، وأن طريقة متييز الصحيح من الضعيف مرجعها إىل علم امسه  علم احلديث  ، أما 

ليس هلا طريق إال طريق علم  -سواء كانوا صحابة أو تابعني أو أئمة جمتهدين  - طريقة معرفة أقوال العلماء 

  ق كبري ، احلديث إذا جاء يف كتاب قال رسول اهللا ال قيمة لهاحلديث نفسه ، لكن هناك فر 

  اإلمام أمحد ...أنت خلصت جوابك  السائل :

  ايش قلنا ؟ كنا يف ماذا ؟  الشيخ :

  ان اإلمام أمحد رأى اهللا السائل :

د دراسة السن -أظن مسعت به يسمى السند  - أيوه فكنت بقول أنه األحاديث فيه عندنا شيء امسه  الشيخ :

وهو عبارة عن سلسلة الرجال يوصلنا أو هذه الدراسة توصلنا ملعرفة كون هذا احلديث صحيح وإال ما صح ، 



أقوال العلماء ما يف هلا أسانيد ىف الغالب ، ولذلك فأي قول يأتينا من عامل يعرض على الكتاب والسنة ، فما 

كن ال هكذا وال هكذا فأنت على اخليار ، ال وافقه أخذ به ، وما مل يوافقه ضرب به عرض احلائط  ، وما مل ي

تتدين به وال تتعصب عليه ، وهذا القول لعله أقرب إىل اإلحتمال الثاىن أن يكون خمالفا للشرع ، أنه أن يرى اهللا 

، ألنه مل ينقل إال عن الرسول عليه السالم  أنه رأى اهللا ىف منامه ، أما عن غري الرسول عليه السالم فلم ينقل 

، لنقول أنه أمر معهود عند بعض الناس الصاحلني ، فإن مل ينقل أوال مثله عن السلف ، ثانيا : فيه عبارة ذلك 

  . (( َأَفَال يـََتَدبـُرون اْلُقْرآَن َأْم َعَلى قـُُلوٍب َأقْـَفاُلَها ))قد تشجع الناس إىل اإلعراض عن مثل قوله تعاىل 

اه اهللا سبحانه وتعاىل فهل يستطيع أن يستخدمه ، أم ماذا مسألة : شخص عنده سجاد حرير ، فهد السائل :

  يفعل به ؟ يتخلص منه أم يضعه ستائر على احلائط ؟ 

أن يباع  - خاصة إذا كان األمر يتعلق ببالد الكفر  -إذا وضعه ستائر فقد استعمله ، احلل يف اعتقادي  الشيخ :

  وإال يستعمله حىت يتهرى ويفىن .  هناك ألهل الكفر والضالل ، فإن تيسر له ذلك فهو احلل ،

  جزاك اهللا خري  السائل :

  واياك  الشيخ :

  مسألة أخرى ، السائل :

مسألة أخرى ، أيضا هذا األخ الذى هداه اهللا عنده قمصان كثرية عليها صورة مطرزة على هذا  السائل :

  القمصان ، فماذا يفعل ا ؟

  ميسح فيها الُكنب  الشيخ :

  له استعماهلا ؟ ال جيوز السائل :

أبدا ، أنت صليت اجلمعة ىف املسجد هناك ملا التقينا ، شغل بايل يف أثناء اخلطبة وىف أثناء الصالة ولد  الشيخ :

، شاب ميكن ىف حدود اربعة عشر جاء يصلى جزاه اهللا خريا ، وأعجبين منه أنه استقبل اخلطيب ، بينما 

ا يعرفون أن السنة يستقبل اجلالسون اخلطيب ، هذا الغالم استقبل الرجاالت الكبار يظلون مستقبلني القبلة ، م

هؤالء الكفار هؤالء قاتلهم اهللا أىن  -اخلطيب ، لكن ظهره صورة محار ، آخذ ظهر الولد هذا كله ، والصورة 

الرأس كبري يعىن فيها غرابة متناهية ، صورة احلمار بعني واحدة والعني الثانية عبارة عن فتاة صغرية ، و  - يؤفكون 

آخذ الظهر كله ، العني الثانية فتاة صغرية إىل عينني كذا مدورة ، يا رب يسر يل أن مير هذا الولد لعندي حىت 

أنصحه ، رأيته قام ، صار يريد ايش مير ، ملا رأيته حمتار مير قمت أنا أفتح له الطريق لعله يتورط وجييء حنوى ، ما 

مصان هذه انتشرت ىف هذه البالد بصورة ما يف وعي وما يف شعور اطالقا ،  اهللا كتب نصيب فاتين ، احلقيقة الق



البأس  - كثريا ما نصلى ىف املسجد جند أمامنا شاب عمره عشرين مخسة وعشرين البس القميص قصري األكمام 

يه ، لكن صورة فتاة يف ظهره ناكشة شعرها ، وحنن عم نصلي وراءه هذا التقليد االعمى مصداقا لقوله  عل - 

، خطر  ( لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه )السالم 

، -سادة   - يف باىل اآلن حل ثاين للقمصان إذا كان هناك ممكن أن تلبس داخليا ، ويلبس فوقها قمصان ساذج

  كت أو أي شيء ان كان . حبيث أنه ما يظهر أثر الصورة يف هذا القميص السادة ، أو بالطو أو جا 

  فيه صورة صغرية فوق اجليب ممكن يغطيها إنه يلبس ساتر  السائل :

 -ممكن ، حنن أحيانا تأتينا وجوة خمدات فيها صورة طاووس أو شيء من ذلك ، بنحيك الرأس حبياكة  الشيخ :

  تروح املعامل  -تطريز جديدة 

توضع   -مثل شجرة أو أي شيء - بعض الالفتات الصغرية أبو ليلى : ان كان كما قلت أا صورة صغرية يوجد 

  عليها وختيط عليها حىت يستفيد من مثنها

  حل الشيخ جزاه اهللا خري مناسب أنه يلبسها داخلية  السائل :

  أبو ليلى : هو يتاجر و يبيع ؟

  ال ال، هو ال يبيع هو لنفسه ،لكن هداه اهللا  سبحانه وتعاىل وهى قدمية عنده السائل :

  نعم نعم ، اي نعم . شيخ :ال

عندنا يا أخي العزيز بالنسبة لزكاة الفطر يف شهر رمضان ، يف هذيك الديار نادر أن جتد إنسان تنطبق  السائل :

طبعا هناك ناس جيمعون فلوس  - زكاة الفطر  -عليه شروط الزكاة الواردة يف سورة التوبة ، فعند مجع هذه الزكاة 

هل حتول هذه الزكاة مثال اىل أفغانستان ؟ هذا الشق األول الشق الثاىن : هل جيب نقد ، وناس جيمعون طعام ، 

  أن تصرف يف أفغانستان قبل خروج الشهر أم ال بأس إن صرفت بعده ؟ 

  اي شهر تعىن ؟ الشيخ :

  شهر رمضان  السائل :

  قبل خروج الشهر قبل ينتهى ، هذا هو الوقت  الشيخ :

  زكاة الفطر  السائل :

  نعم نعم : الشيخ

ألنه أنا ممكن أتصل تليفون أو أبعت شيك يصل اىل أفغانستان ، لكن ممكن يصرف بعد هذا الوقت ،  السائل :

  فهل أنا خيرج عىن اإلمث إذا بعثه ؟



أنا اقول لك طريقة أنه يعىن تربيء ذمتك أنت وغريك ، أوال : أنت جعلت ناس يطلعون قيمة وناس  الشيخ :

  دون من يطعم هذا الطعام ؟يطلعون طعام ، فهل جت

  يف هذيك الديار ؟ السائل :

  أه  الشيخ :

يف اآلونة األخرية ، ألن جاء حواىل اثنا عشر ثالث عشر صومايل ، فنحاول أن جند احملتاجني من  السائل :

  الصوماليني ، لكن نفرض أنا مل جند احملتاجني فماذا نفعل ؟

الناس احملتاجني فأنا اقول : إن وجدمت فقراء فال جيوز إخراج النقود ،  ولذلك أنا ملا ذكرت أنه ما جتدون الشيخ :

بل عليكم إخراج الطعام ، ولعل تفصيل الطعام معروف عندك ، لكن إذا مل جتدوا من يأكل هذا الطعام من 

م الفقراء ، حينئذ ارسلوا قيمة ما تريدون أن خترجوه من الطعام اىل شخص أو بعض األشخاص املوثوق بعلمه

ودينهم معا ، بعلمهم ودينهم معا ، ووكلوهم أن خيرجوا صدقة الفطر ليلة العيد ، وهذه األموال يشرتون ا 

مثل ما الحظت  - الطعام الذى يراد التصدق به ، فإذا فعلتم هذا برئتم من املسئولية ، أما إذا وكلتموهم هكذا 

( فمن ال ، وحينئذ كما قال عليه السالم ممكن تصرف قبل الوقت أو بعض الوقت ، يصري إمه -أنت يعىن 
 أخرجها قبل صالة العيد فهي صدقة مقبولة ، ومن أخرجها بعد صالة العيد فهى صدقة من الصدقات )

  فهي يعىن ما تكونوا قد قمتم بالواجب .

رج عىن جزاك اهللا خريا ، لكن يا أخي ممكن أنا أتصل بالشيخ حممد ناصر الدين وأقول له يا اخى أخ السائل :

  صدقة الفطر ، فأخرجها الشيخ جزاه اهللا خري عىن ، مث أرسلت له الفلوس أنا من كندا فوصلت بعد العيد 

  ما يهم الشيخ :

  ال يهم السائل :

  مادام أنت وكلت زيدا من الناس بأن خيرج الصدقة قبل العيد وفعل ، ووعدته خريا ، فما ىف مانع أبدا  الشيخ :

  جزاك اهللا خري السائل :

  واياك . الشيخ :

  واياك ، أي نعم الشيخ :

بالنسبة يا أخي احلبيب لصيام الستة من شوال، أنا رمبا أفطرت يوم من رمضان الذي يسبق شوال  السائل :

  وأردت أن أصوم الستة من شوال ، هل جيوز أن أجعل نييت قضاء وصيام يوم من هذه الستة ىف آن واحد ؟ 

واز فاجلواب نعم جيوز ، وأنا أذكر لك اآلن هنا ثالثة مراتب ، فيختار املسلم إذا كنت تسأل عن اجل الشيخ :



أن يصوم القضاء لوحده وشوال لوحده، ملاذا ؟ ألننا نعلم أن  - وهى العليا - منها ما يطيب له ، املرتبة األوىل 

شوال لشوال عشر  احلسنة بعشر أمثاهلا ، فإذا صام يوم من رمضان له على األقل عشر حسنات ، وصام يوم من

حسنات صاروا عشرين ، هذه احلالة الفضلى العليا . احلالة الثانية : هو ما عنده استعداد ما عنده وقت ما عنده 

طاقة ، لسبب أو آخر ، هو يريد يصوم يوم مما عليه مثال أو ست ايام مما عليه من رمضان ويريد يشمل فيهم 

: ينوى قضاء مما عليه من رمضان ويفعل ، ويضم اىل هذه النية نية  الستة من شوال ، هذه املرتبة الثانية نقول

ست من شوال ، هذا ال يكتب له عشرة زائد عشرة ، هذا يكتب له عشرة زائد واحد ، هذا الواحد هو النية 

( إذا هم عبدى بحسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة ، وإذا الطيبة ، لقوله عليه السالم يف احلديث القدسي 
لها اكتبوها له عشر حسنات الى مائة حسنة ، الى سبعمائة الى اضعاف كثيرة ، واهللا يضاعف لمن يشاء عم

هذه املرتبة الثانية : انكتب له على األقل إحدى عشر حسنة . املرتبة الثالثة واالخرية : يصوم مما عليه فقط ، ال  )

ال ، كما هو شأن كثري من العرب املتغربني . حيضر حاله لستة من شوال أو ميكن ما يدرى أنه هو يف شهر شو 

  واضح ؟

  واضح ، جزاك اهللا خري . السائل :

  واياك   الشيخ :

هنا مسألة ىف القراءات ، رجل يريد أن يقرأ مثال سورة الصف فقرأ كل آية بقراءة ختتلف عن اآلية اليت  السائل :

هذا جائز يف الس الواحد ؟ هل فعله هذا جائز  تلحقها ، أو كل آية حبرف خيتلف عن اآلية اليت تلحقها ، هل

  ؟

خيتلف باختالف النية ، هذا اىل نسمعه حنن من القراء ال جيوز إطالقا ، ألم - بارك اهللا فيك -هذا  الشيخ :

  يقصدون الفن وال يقصدون العلم ، ال يقصدون تعليم الناس أن هذه قراءة وهذه قراءة ، ألنه هنا يقال : 

  " أوردها سعد وسعد مشتمل        ما هكذا يا سعد تورد اإلبل "                   

هذا الذي يريد يعلم الناس ما جييء يتفنن ويتفلسف ، مرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا ، وأي إنسان عنده 

بدا له أن يقرأ آية ذاكرة رايح حيفظ هذه القراءة والثانية والثالثة و و اىل أخره .لكن إذا قرأ سورة ما على قراءة ما و 

ما على قراءة أخرى ، آية ما من أجل التعليم والتذكري ، وكان ىف حمضر وىف جمتمع مستعد لتقبل مثل هذا التوجيه 

وهذا التعليم ، فله ذلك ، ألن احلقيقة حنن دائما ندعو للرجوع اىل السنة و إلتباع السلف  ، هذه القراءات كيف  

يقرؤها ؟ يقرؤها كما يتيسر له، تارة هكذا وتارة هكذا ليس على هذه الطريقة كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

((  َأَفَال الفوضوية اليت تضيع اإلنسان عن املقصود من التالوة ، وهو التدبر كما ذكرنا آنفا ىف اآلية الكرمية 



عمر مثال مسع رجال يقرأ آية ولذلك وقعت بعض القصص ىف زمن الرسول  عليه السالم ،  يـََتَدبـُروَن اْلُقْرآَن ))

" أىن أنا مسعت على غري القراءة الىت كان هو حيفظها ، فتخاصم وإياه وأخذه عند الرسول  عليه السالم وقال له 

مث أمرهم أال خيتلفوا يف القرآن ، قصدي ان اقول  ( هكذا أُنزلت )، فأجابه  عليه السالم أا  هذا الرجل يقرأ "

ارة هكذا وتارة هكذا ، فكل إنسان من الصحابة حفظ شيئا نقله اىل اآلخرين ، مث قُيض أن الرسول كان يقرأ ت

هلذه القراءات علماء مجعوها كما فعل ائمة املذاهب األربعة بالفقه متاما ، فال جيوز ملسلم أن يتعصب ملذهب 

الكتاب والسنة تبناه  على مذهب ، كما ال جيوز أن يتعصب لقراءة على قراءة ، لكن ما صح يف أي مذهب وافق

، وما صح يف أي قراءة من القراءات املعروفة تبناها أيضا ، دون أن يوجد فرقة او خالفا بني املسلمني ، أما هذه 

  خاصة هذا القارىء الذي امسه عبد ايش ؟ عبد الباسط -الصورة اليت نسمعها أحيانا من بعض القراء 

  عبد الباسط الشيخ :

(( ِبْسِم الّلِه الرْحمـَِن الرِحيِم اْلَحْمُد لّلِه َرب اْلَعاَلِميَن *الرْحمـِن الرِحيِم * َمـِلِك لك  ها الذي يقرأ السائل :
يِن * ِبْسِم الّلِه الرْحمـِن الرِحيِم )) خاصة هؤالء املصريني  -، عم خيلط القراءة بعضها ببعض حبيث بقى يـَْوِم الد

ربون فقط ويغنون له ، ما مههم أم يكونون مع القراءة وما فيها من ترغيب وترهيب مههم أم ينط -املساكني 

  ومن وعيد و..و.. اىل اخره ، لعلى أجبتك  .

جزاك اهللا خريا ، لكن استيضاح أخر ، أنا قلت يا اخي العزيز أنه يستخدم هذه القراءات ليس للتعليم  السائل :

  هذه اآلية بقراءة كذا وهذه اآلية بقراءة كذا فهل هذا جائز ؟ وإمنا للتعبد ، فيقرؤها يف آن واحد ، 

  ال ، ما هو جائز ، ليس جائز . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا ، السائل :

طيب يا اخى احلبيب ، حصلت قضية عندنا يف املسجد امسه مسجد النور عندنا ىف تورونتو ، فكان  السائل :

يف صالة املغرب ، فصلى ركعتني مث جلس  - اظن واهللا أعلم  -  بعض األخوة يصلون خلف إمام من الباكستان

 -للتشهد األوسط فسلم ، نسى ، فاألخوة قالوا سبحان اهللا ، فاإلمام ما يعرف ماذا يفعل ، فقال له أحدهم 

مام بلغة القوم ، ما معناه أعد الصالة ، فالذين جلسوا وما سلموا ، فقام اإلمام ، ظنوا أن اإل -واحد من املصلني 

  قام كي يأيت بالركعة الثالثة مث يسجد سجود السهو

  فاقتدوا به الشيخ :

فاقتدوا به ، وإذا به يبدأ صالة جديدة ، فماذا عليهم أن يفعلوا ؟ اتصلوا وسألوا فما عرفنا احلقيقة  السائل :

  اجلواب ، فماذا عليهم أن يفعلوا ؟



ذكر بذكر الساعة ، يتابعون ركعة معه ، فإذا قام للركعة ما هو ساعة ساعة  لو كان عندهم علم ، أو ت الشيخ :

  الثانية باعتباره عم يعيد ، هم ينوون املفارقة 

  يسلمون أم جيلسون ؟ السائل :

ال ، املفارقة نية ، جيلسون يتشهدون يكون صلوا ثالث ركعات ، ركعتني مع اإلمام الساهي الذي سلم ،  الشيخ :

  م الذى أعاد الفريضة ايضا خطأ ، ويكون اهللا كتب هلم الصالة كاملة .والركعة الثالثة مع نفس اإلما

  هل يسلمون أم ينتظرون اإلمام حىت ينهى الصالة ؟  السائل :

  ال ، ما ينتظرون  الشيخ :

  يسلمون ؟ السائل :

  ينوون املفارقة ، معىن ينوون املفارقة : يرتكون اإلمام وشأنه ، وهم يكملون صالم . الشيخ :

  الركعة الثالثة يأتون لوحدهم ا ؟ ائل :الس

  أي نعم ، ال ،  ما الركعة الثالثة ، التشهد الثاين ، ما هو أنت قلت أن بارك اهللا فيك  الشيخ :

  التشهد الثاين  ... السائل :

أن هذا اإلمام قام استأنف - بارك اهللا فيك - ال ال ،  هذا التشهد الثاين لسه ما جاء ، أنت قلت  الشيخ :

  الصالة فقام بعض الناس واقتدوا به، صح؟ 

  أنا قلت أن اإلمام صلى الركعتني االوىل مث سلم  السائل :

  عارف الشيخ :

  فقالوا له اعدها ، فقام يعيدها       السائل :

  ثة  نعم ، قام يعيدها، طيب ، الذين كانوا سلموا مع اإلمام اقتدوا به ظنا منهم أنه راح جييب الركعة الثال الشيخ :

  ايوه  السائل :

طيب ، فأنا عم أقول : هذا اإلمام ملا سجد السجدة الثانية من الركعة األوىل يف الفريضة الثانية اليت  الشيخ :

صالها يريد يقوم ألين ؟ للركعة الثانية ، أقول أن الناس اىل كانوا وراءه وظنوا أنه راح جييب الركعة الثالثة ملا يروا 

  لثانية هنا جيلسون وينوون املفارقة ، ويكملون التشهد ويسلمون .اإلمام قام للركعة ا

  جزاك اهللا خريا السائل :

  واضح ؟ الشيخ :

  واضح   السائل :



  أبو ليلى : شيخنا ، بالنسبة لإلمام املقتدى به ، أين مكانه؟

  مكانه يف الصالة اليت بتكون صالة باالتفاق تكون صحيحة ، أما هي ماهي صحيحة  الشيخ :

  بو ليلى : مع اإلمام شيخنا ، أم كما فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم ىف حديث ذي اليدين ؟أ

  علماء ، فقط هذا جائز لإلمام يعىن ...طبعا ، ألن  الشيخ :

طيب يا أخي الكرمي ، قضية : أنه جاء مأموم كان مسبوقا ، فاألمام قد سها يف الركعات أو الركعة اليت  السائل :

  أموم سبق فيها امل

  بدو يتابعه الشيخ :

  بدو يتابعه لكن سجود اإلمام للسهو كان بعديا ، بعد التسليم ليس قبل التسليم  السائل :

  يتابعه  الشيخ :

  هل املأموم املسبوق يسلم مع اإلمام مث يسجد للسهو مث يأيت بالذي فاته من الصالة ؟ السائل :

  بدو يتابعه الشيخ :

  ام اإلمام صالته ؟ هل يسلم مع اإلمام ؟هل يسلم بعد امت السائل :

بدو يتابع اإلمام يا اخي ، اآلن أنت ما أنك مسبوق ، دخلت مع اإلمام يف أول الصالة ، سلم هو  الشيخ :

  وسجد سجود السهو ما تسوى ؟

  اسلم وأسجد سجود السهو  السائل :

  طيب  الشيخ :

  لكن أنا مسبوق بركعة السائل :

  عم قولك ، املسبوق يفعل كاملدرك للصالة يف أوهلا ، أي هو متابع لإلمام  انا فهمت ، أنا الشيخ :

  هل يسلم مع اإلمام وهو مسبوق ؟ السائل :

  طبعا  الشيخ :

  ما جييب الباقي له السائل :

  ما يريد يسجد سهو اإلمام ، بدو يتابعه  الشيخ :

  هو رمبا ال يدرى أنه سها   السائل :

املهم  - وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  - ال يدري، هذه جاءت متأخرة قليال ،  اآلن أنت قلت رمبا الشيخ :

  اإلمام هل متت صالته ملا سلم ؟



  اإلمام ؟ السائل :

  آه  الشيخ :

  مل تتم ، ألنه عليه سجود السهو  السائل :

بعد ذلك هو جييء  هذا هو ، وهذه مالحظيت ، فهذا املسبوق عليه أن يتابع اإلمام حىت تتم صالته الشيخ :

بالفائتة ، راح أجيء  لك بصورة اخرى ، قد تُعرف وإال ال ؟ قد يكون اإلمام جاء بركعة خامسة هي هلذا 

  املسبوق هي الرابعة

  جزاك اهللا خريا السائل :

  طيب ما يسوى ؟ نفس اجلواب ، يتابعه  الشيخ :

  ركعة الرابعة؟هل حيتاج املأموم جييء بركعة رابعة وال تسقط عنه ال السائل :

  قول لك ، يتابعه ،ال بد جييء بالركعة الفائتة ، ما هو مسبوق فاتتة ركعة الشيخ :

  يعىن البد جييب الركعة اليت فاتت  السائل :

ابو ليلى :  يعىن شيخنا اآلن مثال هو اإلمام صلى خامسة ، و انا مثال صليت أربعة ، فمثل ما صلى اإلمام أنا 

خامسة بعد ما يسلم وسجد سجود السهو  وابدأ اجيب واحدة أنا اخلامسة ، يعىن ما أريد أصلى ، يعىن صلى 

  أعترب جئت اال بالرابعة ، وتبعت اإلمام اخلامسة .

  وأنت مل مستها خامسة ؟  الشيخ :

  ابو ليلى : على املثال هكذا  

  ما على املثال  الشيخ :

  ابو ليلى : يعىن مثال اإلمام 

  ى ها املقتدى املسبوق ؟ كم ركعة صلى شرعا ؟ ثالث وإال اربعة ؟هو كام ركعة صل الشيخ :

  ابو ليلى : أربعة

  ال  الشيخ :

  ابو ليلى : طيب ثالثة يا شيخ 

ال ما من أجل خاطري أنا ، فقط فكر من أجل تعرف تقول ثالثة وإال أربعة ، مادام الصورة إن هذا  الشيخ :

  زائدة وإال ال ؟ اإلمام ملا جاء بالركعة اخلامسة هذه زائدة،

  ابو ليلى : طبعا زايدة 



  طيب ، بالنسبة للمسبوق زايدة وإال ال ؟ الشيخ :

  ابو ليلى : ال

بلى ، ألنه هو تابع اإلمام ما بالنسبة لكونه هو فاتته ركعة ، هو بالنسبة له صلى أربع ركعات مع هذا  الشيخ :

،  ألن هذا سهو من اإلمام ، فهو عليه أن يأيت بالركعة اإلمام ، لكن الركعة الرابعة بالنسبة له هي ليست شرعية 

  الفائتة ، غريه

  إن شاء اهللا أكون ما أطلت يا أخي العزيز السائل :

  اإلطالة فيها خري  الشيخ :

  جزاك اهللا خريا ، ألن احلقيقة أنا رمبا اسافر يوم االثنني   السائل :

  -يضحك- نرفع صوتنا مثل ما نعمل مع اجلزائر  على كل حال ما عم تكلفنا جزاك اهللا خري أن الشيخ :

هنا مسألة حقيقة رمبا تتعجب وجودها  هناك ، قضية األشاعرة ، هل نستطيع أن نقول أن األشاعرة  السائل :

  من أهل السنة واجلماعة ؟

  .اجلواب العدل هم من أهل السنة واجلماعة يف كثري ، وليسوا من اهل السنة واجلماعة يف قليل  الشيخ :

  جزاك اهللا خريا السائل :

  واياك الشيخ :

  أبو ليلى : التفصيل شيخنا

  التفصيل طويل السائل :

  أبو ليلى : باختصار

  غريه عندك شيء  الشيخ :

  عندي شيء ، السائل :

عندي شيء ، ، رمبا أنا مثال صاحب أعمال وعندي حمامى من أهل الكتاب ، هذا احملامي أشعر أنه  السائل :

سالم ، أحدثه عن اإلسالم وحيب أن يسمع عن اإلسالم كالم طيب ، فمرضت زوجته ودخلت قريب من اإل

  املستشفى هل جيوز يل أن أذهب إليه ألواسيه لعلها تكن فاحتة خري بأن يدخل اىل اإلسالم أم ال جيوز ؟ 

اد غالما يهوديا ، جيوز ، ولكن بشرط أال خيرج من املسلم خمالفة شرعية ، ألن الرسول عليه السالم ع الشيخ :

وهذا ثابت يف صحيح البخاري ، لكن ما كانت العاقبة ؟ ملا عاده وجده ىف حضرة املوت فقال له  عليه السالم: 

، وكان عند رأس الغالم أبوه ، فرفع الغالم بصره إىل ابيه، ينظر إليه نظرة هلا معىن ، كانه  ( قل ال اله اال اهللا )



" أطع ابا القاسم ه السالم ، وأبوه يهودي ،  فاخلبيث ما وسعه اال أن يقول لولده يستأذنه يف اطاعة الرسول  علي

، وهذا يف  ( الحمد هللا الذى انقذه بي من النار )، فقال  عليه السالم :  " ال اله إال اهللا ومات "، فقال  "

، فهذا ُه َكَما يـَْعرُِفوَن َأبـَْناءُهْم ))(( يـَْعرُِفونَ الواقع من كفر اليهود وعنادهم ، مصداق قول اهللا عزو جل يف كتابه 

" أطع ابا اليهودي اخلبيث ملا شاف ابنه يف طريق املوت ويعرف إن النجاة يف اآلخرة بإتباع الرسول قال البنه: 

َها َأنُفُسُهْم ))، أما هو اخلبيث ال يزال كافر ، هذا هو القاسم " َقَنتـْ   .(( َوَجَحُدوا ِبَها َواْستَـيـْ

  (( ظُْلًما َوُعُلوا )) السائل :

  أي نعم ، نسأل اهللا احلماية . الشيخ :

جزاك اهللا خريا ، يا أخي العزيز ،عندنا مصلى يف املركز يف اجلمعية ، مجعية بدر هذه ، فيها احنراف  السائل :

 هل فيه ضري -أحيانا يلتفت اإلمام جيد الصف مستقيم خلفه -بسيط عن القبلة ،احنراف قليل جدا ،  هل 

  لالستقامة ىف أثناء التوجه اىل القبلة ؟ لو استقام الصف هذا ألن االحنراف بسيط ، يعىن ممكن أمثل لك اياه 

  ال ، أنا فهمت عليك  الشيخ :

  طبعا التحديد كان على البوصلة ، حتديد القبلة كان على البوصلة السائل :

  إذن من أين جاء االحنراف ؟ الشيخ :

  ، مكان التحديد ال ، هذا هو  السائل :

  أه فيما بعد يعىن  الشيخ :

  وضع البيت ، ما بنينا البيت مسجد يعىن  السائل :

  أقول يعىن فيما بعد استعملت البوصلة ، فتبني أن جدار البيت منحرف عن القبلة قليال ، هكذا  الشيخ :

  هكذا  السائل :

  أما هو مل ينب مسجدا على البوصلة  الشيخ :

  مسجد مل ينب  السائل :

هذا هو ، اى نعم ،  طيب ، اآلن ما يرتتب من وراء االحنراف الذي  اقتنعتم به بناءا على البوصلة ، إذا   الشيخ :

منحرفا شيئا قليال  - واحلالة هذه  -كان يرتتب مفسدة خليكم على الصف املواجه للجدار ، ولو كان الصف 

أما إن كان ال يرتتب مفسدة ،  ق والمغرب قبلة )( ما بين المشر عن القبلة لقوله  عليه الصالة والسالم

  فاإلنسان جيتهد أنه يستقبل القبلة . 

  ال ، هى حقيقة لو استقمنا كان يتسع أكثر أناس  السائل :



  ايش يصري ؟ الشيخ :

  كان يتسع إىل عدد أكرب   السائل :

  اه ، طيب  الشيخ :

كان بدل أن يصلى مثال مخسني يصلى سبعني يف هذا   يعىن فقط لو كانت مستقيمة متاما إىل اجلدار ، السائل :

  املكان ، هذه الفائدة يعىن 

  إذن ملاذا ال تنحرفون ؟  الشيخ :

  هل نفعل هذا ؟  السائل :

  اي ، مل ال ؟ الشيخ :

  جزاك اهللا خريا السائل :

  سائل آخر : هم ما ينحرفوا 

  احنرفنا يتسع مخسني ال، ما ننحرف ، إذا ما احنرفنا يتسع سبعني ، إذا  السائل :

طيب ، على كل حال اجلواب هو هو نفسه ، وهو العربة اآلن هنا ال ينظر اىل القلة والكثرة ، مبقدار ما  الشيخ :

ننظر اىل استقبال القبلة ، هذا شيء ، الشيء الثاىن : تكثري العدد بإمكاننا أنه نتأخر بالصف ، يعىن يقف اإلمام 

األول بعد اإلمام بالعدد الكثري ، عدد السبعني ، الصورة اليت تضطرنا أن حنرص حمل الصف األول ، جييء الصف 

حينئذ على عدم استقبال القبلة جيدا ، فيما إذا كان املسجد يغص أو الدار يغص باملصلني يوم اجلمعة مثال ، 

همت متاما لو فرضنا حينئذ إذا كان يرتتب تشويش أو مفسدة أو ما شابه ذلك تصلون ذا االحنراف ، يعىن أنا ف

  اآلن هذه القبلة ومنحرفة كما تقول انت ، الزاوية هذه زاوية منفرجة ، مفهوم هذا الكالم ؟ وإال زاوية حادة ؟

  هي قائمة  السائل :

ال ، هذه أقصد ، اتصال هذا اجلدار مع هذا اجلدار ، يا يشكل يا زاوية قائمة ، يا زاوية منفرجة ، يا  الشيخ :

  ها ؟  زاوية حادة ،

  صح  السائل :

فاألن هذه القبلة تبعكم ، وهذا اجلدار تبعكم ، حسب أنا ما فهمت إنه إذا صليتم مع اجلدار راح يسع  الشيخ :

  الصف سبعني ، أما إذا احنرفتم راح يسع مخسني ، مل ؟ ألن هذا اجلدار منحرف هيك 

  ال ، ما الصف يا شيخ ، املكان كله السائل :

أنا عم اقول لك أنت خليك معي ، هذا هو املكان والقبلة منحرفة ، فقط هذا اجلدار ال ،  ال ، ال ، الشيخ :



  مشكل زاوية حادة  - حسب ما فهمت منك  -اآلن هذا اجلدار مع هذا اجلدار 

  ال ، هو يف احلقيقة مشكل زاوية قائمة ، لكن  السائل :

  ال ، إذن  الشيخ :

صد عن الصف صف واحد ، وإمنا املكان ككل ، هذا هو املكان ، ممكن أوضح لك اياه ،أنا مل اق السائل :

فالقبلة لو كانت هكذا مستقيمة كانت الصفوف مستقيمة ، لكن لو كانت فيها احنراف هكذا ، صفينا هكذا ، 

  سيضيع صف أو صفني يف الطريق ، فاهم حاجة يا اخي احلبيب ؟ 

  ايوه  الشيخ :

  دد من سبعني إىل مخسني فبضياع صف أو صفني سيقل الع السائل :

  ال، أنت هاديك سألت الصف يصري سبعني أو مخسني  الشيخ :

  جمموع الصفوف  السائل :

  جمموع الصفوف ، اآلن خيتلف األمر ، طيب ، هل ميتلىء هذا املكان باملصلني ؟ الشيخ :

  أحيانا ميتليء  السائل :

  ا غري أحيانا ما يف ضرورة ايه ، وأنا بقول ه أحيانا هذه وجه الضرورة ، أم الشيخ :

  ال ، غري أحيانا ما نفعل السائل :

  هذا هو ، أي نعم  الشيخ :

  جزاك اهللا خريا كفارة اليمني يا اخي احلبيب الواردة يف سورة املائدة ، هل هي مرتبة أم أا باالختيار؟ السائل :

  أنا أظن مرتبة  الشيخ :

  هي ىف السورة واردة مرتبة  السائل :

  أي نعم ، هي اآلية .. أظن .. صرح فيها بأنه إطعام عشرة مساكني  :الشيخ 

  فمن مل جيد السائل :

  (( فصيام ثالثة ايام )) الشيخ :

  ال ، أول شيء أعتقد عتق رقبة  السائل :

  أي ، عتق رقبة اليوم ما ىف  الشيخ :

  ما ىف وبعد ذلك ؟ السائل :

  ك صيام ثالثة ايام ، هو على هذا الرتتيب وبعد ذلك إطعام عشر مساكني ، وبعد ذل الشيخ :



  هي ذا الرتتيب ، ال أستطيع أىن أنتقل من مرتبة إىل مرتبة إال  السائل :

  إال بعدم االستطاعة ، مثال العتق ، مايف عتق رقاب اليوم ، فإذن جتد املرتبة الثانية وهى اإلطعام  الشيخ :

  ؟ املسح على اجلورب ، هل للجورب شروط  السائل :

  ال ، إال املدة فقط  الشيخ :

  مدة املسح  السائل :

  ...أي نعم  الشيخ :

  هل يشمل هذا أيضا البنطال  السائل :

  كل شيء  الشيخ :

  يشمل كل شيء السائل :

  ( ما أسفل من الكعبين ففي النار ) ... الشيخ :

ات اإلسالمية الربملانات هل هذا هنا مسألة حقيقة بالنسبة لدخول املسلمني أو بعض األحزاب واجلماع السائل :

  جائز ؟

  ال جيوز الشيخ :

  وما هو الدليل جزاك اهللا خريا . السائل :


